
ELŐTERJESZTÉS 
 

Testvérvárosi bizottság létrehozásáról 
 

1. előterjesztés száma: 66/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné B. Erika 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

- Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Városunk nagyon jó kapcsolatot ápol és tart fenn a testvérvárosi településekkel, többek között 

a németországi Altshausennel, az erdélyi Tusnádfürdő és Réty településekkel, valamint a 

kárpátaljai Csap várossal.  

 

A települések a közöttük létrejött megállapodásban vállalták, hogy együttműködnek a kultúra, 

a sport, az oktatás és a turizmus területén, valamint célként jelölték meg azt, hogy információk 

cseréjével, vásárok, kiállítások és más rendezvények látogatásával, tapasztalatok megosztásával 

támogatják a gazdasági növekedést és a modernizációt. 

 

A kulturális területen való együttműködés magában foglalja a közös kulturális programok 

szervezését, amelynek keretében a magyarságtudat erősítése, a közös kultúra ápolása kiemelt 

szerepet játszik. Ide sorolható a testvérvárosi gyermekek táboroztatása is, kiemelve az 

elszakított országrészek testvértelepülésiről származó gyermekeket, hiszen esetükben 

különösen nagy jelentőségű az anyanyelvi kulturális környezet. 

 

Fentiek értelmében immár hagyománnyá vált, hogy a testvérvárosi delegációk minden évben 

ellátogatnak településünkre és képviseltetik magukat a nemzeti, illetve városi ünnepségeinken.  

 

A külkapcsolatok koordinálására szükségesnek véljük egy testvérvárosi bizottság létrehozását, 

melynek feladata lenne a vendégek fogadásának előkészítése, programok szervezése, a 

delegáció kísérése, illetve a testvértelepülésekre történő kiutazások előkészítése, ezáltal a 

kölcsönös együttműködés erősítése. 

A testvérvárosi bizottságba azon személyeket javasoljuk delegálni, akik a korábbi években már 

aktívan részt vettek a testvérvárosi kapcsolatok erősítésében:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bálint Istvánné alpolgármester asszony 

Benedek Eszter Bicskei Polgármesteri Hivatal 

Lanczendorferné Kósa Katalin Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Szécsi Ervinné Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Iványi Ferenc Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 

Czeikmaiszter Renáta Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 

 

Bicske, 2017. március 14. 

 

 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 66/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Testvérvárosi bizottság létrehozásáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Testvérvárosi bizottság létrehozását határozza el. 

2. A testvérvárosi bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:  

 Bálint Istvánné alpolgármester asszony 

 Benedek Eszter Bicskei Polgármesteri Hivatal 

 Szécsi Ervinné Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  

 Lanczendorferné Kósa Katalin Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

 Iványi Ferenc Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 

 Czeikmaiszter Renáta Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 

 

 

Határidő:  2017. április 15. 

Felelős: polgármester 


